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Nyt fra ledelsen 
…for børnehaven og skolen… 
 
Kære Alle. 
Ledelsen og personalet vil gerne sige en stor tak for 
opbakningen til vores deltagelse i 1. spadestik til den nye 
Storstrømsbro. Det var en fantastisk og historisk oplevelse, 
som vi alle vil kunne huske i mange år fremover. En særlig 
tak til Marie-Elisabeth for den meget flotte tale, som hun har 
fået meget ros for. 
 
I denne uge, er det Lærernes Dag på fredag, hvor 
Bestyrelsen giver morgenbrød og sandwich til personalet. 
 
I uge 41, er der TVAIS uge fra tirsdag til torsdag, og vi slutter 
af med Åbent Hus kl. 15.00-17.00 torsdag d. 11/10. Vi håber, 
at I vil lægge vejen forbi denne dag, så I kan se, hvad 
eleverne har arbejdet med i TVAIS ugen. Der vil være salg af 
kaffe/te og drikkelse på skolen, og der er lagkage i 
Ønskeøen, da den fylder 20 år.  
NB. Der kører ingen skolebusser d. 11/10, da eleverne har 
mødepligt til Åbent Hus. 
 
Fredag d. 12/10 er det skolernes motionsdag, og eleverne er 
i skole fra kl. 8.00-12.00. Skolebussen kører denne dag hjem 
kl. 12.05 og 15.05. 
 
I uge 42 er der efterårsferie. 
 
Mvh. Ledelsen 

------------------------------------------------------------------------ 
 

Nyt fra bestyrelsen  

 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 9/10. 
 

------------------------------------------------------------------------ 
 

...Nyt fra bevægelsesvejlederen…. 
 
Hej alle læsere af kort og godt. 

 

Vi har optimeret bevægelses båndet, så det er blevet mere 

attraktivt. Alligevel er der nogle børn/elever som meget 

gerne vil springe over. 

 

Vi har snart motionsdag. Vi laver en rute som alle eleverne 

skal løbe. De tre klasser, en fra indskolingen, en fra 

mellemtrinet og en klasse fra udskolingen, som har løbet 

længst får en pengepræmie til lidt hygge i klassen. 

Husk at have praktisk tøj og sko på, som du kan løbe i. 

 

Mvh. Hans Henrik bevægelsesvejleder 

------------------------------------------------------------------------ 
 

 
Elevnyt… 
… til &  fraflytterelever 
 

Nye børn/elever 
Tobias Mølager, 1A 
Bertil H Mangelsen, MKL1 
Teja Tevotaite, børnehaven 
 

Fraflyttede børn/elever: 
Thor Johansen, børnehaven 
 
Skolens samlede elevtal er herefter: 218 børn fordelt med 176 i 
almen klasserne og 42 i autistklasserne. 
I skolefritidsordningen går i alt 86 børn fordelt med 72 i alm. sfo og 
14 i autist sfo. 
I Ønskeøen er der i alt 62 børn – fordelt med 41 i børnehaven og 21 i 
vuggestuen. 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 

Personalenyt …  
Maria Wagner er ansat som lærer pr. 01.10.18 i 
autismeafdelingen. 
Anne Dencker er ansat som pædagog pr. 08.10.18 i 
autismeafdelingen. 
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